ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যাত্রন্ডক্রাফটস ডেভলাপমমন্ট কমপপামরশন ত্রলত্রমমটে
(ত্রএপুরা সরকামরর অত্রিগৃহ্ীত একটি সংস্থা)
এম.বি.বি.সরনী,জেইল জরোড,আগরতলো,বএপুরো,বপন-৭৯৯০০৭।।
ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যাত্রন্ডক্রাফটস ডেভলাপমমন্ট কমপপ ামরশন ত্রলত্রমমটমের
হ্স্ততাাঁত বস্ত্ৰ ও হ্স্তকারু ত্রশল্প সামগ্রী ত্রবক্রম়ের জনয ফ্র্যাঞ্চাইজ /
কত্রমশন এমজন্ট ত্রনম়োমগর ত্রবজ্ঞত্রি:
বিপুরো হ্যোন্ডলুম অ্যোন্ড হ্যোবন্ডক্রোফ্টস জডভেলপভমন্ট কভপপোভরশন বলবমভেড বএপুরো সরকোভরর অ্বিগৃহ্ীত  েোরতীয়
জকোম্পোনী আইন-১৯৫৬-র অ্িীভন বনিবিত একটি সংস্থো এিং কভপপোভরশন ‘পূিপোশো বিপণন জকভের মোিযভম
রোভেযর তোাঁত  কোরু বশল্পীভের উৎপোবেত ঐবতহ্যিোহ্ী তোাঁতিস্ত্র  কোরুবশল্প সোমগ্রী েোতীয়, রোেয,জেলো এিং মহ্কুমো
পর্পোভয় বিক্রভয়র েনয ফ্র্যোঞ্চোইে / কবমশন এভেন্ট বনভয়োভগর বসদ্ধোন্ত গ্রহ্ন কভরভে।

অ্তএি,করভপপোজরশভনর ফ্র্যোঞ্চোইে/কবমশন

এভেন্ট

বহ্সোভি

বনর্ুক্ত

হ্ভত

অ্বেজ্ঞ

আগ্রহ্ী

সংস্হ্ো/জগোষ্ঠী/

িযবক্তিগপ আগোমী ৩১ জশ েোনুয়োরী ২০২১ইং তোবরভের মভিয উপভরোক্ত ঠিকোনোয় কোভের অ্বেজ্ঞতোর
শংসোপি  িযবক্ত/সংস্হ্োর িোভয়োডোেো(পবরচয় সংক্রোন্ত তথযোিলী) সভমত আভিেনপএ েমো বেভত পোরভিন।
ত্রব:দ্র: ফ্র্যোঞ্চোইে/কবমশন এভেন্ট বনভয়োভগর শতপ োিলী কভপপোভরশভনর প্রিোন কোর্পোলভয় আগোমী ১০ ইং েোনুয়োরী
২০২১ইং জথভক অ্বিস চলোকোলীন সমভয় পোয়ো র্োভি িো www. tripura .gov.in এ েোনো র্োভি।
শ্রী ত্রপ.এল.চাকমা,টি.বস.এস,এস.এস.বে.
মযোভনবেং ডোইভরক্টর
ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যাত্রন্ডক্রাফটস ডেভলাপমমন্ট
কমপপ ামরশন ত্রলত্রমমটে,
এম.বি.বি.সরনী,জেইল জরোড,
আগরতলো,বএপুরো।

ত্রিপুরা হ্যান্ডুম এন্ড হ্যাত্রন্ডক্রাফটস ডেভাপমমন্ট কমপপামরলন ত্রত্রমমটে
(এিপুরা রকাররর অএিগৃীত িকটি ংস্থা)
িম.এব.এব.রণী,আগরতা,এিপুরা,এপন-৭৯৯০০৭।
ত্রিপুরা হ্যান্ডুম এন্ড হ্যাত্রন্ডক্রাফটস ডেভাপমমন্ট কমপপ ামরলন ত্রত্রমমটমের হ্স্ততাাঁত বস্ত্ৰ ও
হ্স্তকারু ত্রলল্প সামগ্রী ত্রবক্রম়ের জনয ফ্র্যাঞ্চাইজ / কত্রমলন এমজন্ট ত্রনযুত্রির লতপাবী:
(1)কএমলন িরজরের মারকে টিং/এবপণন ংক্রান্ত এবরে অএভজ্ঞতার প্ৰমাণাএি থাকরত রব।
(2)কএমলন িরজেরক আএথেকভারব চ্ছতার প্ৰমাণাএি থাকরত রব।
(3)কএমলন িরজেরক চু এিরত বএণেত কারজর ক্ষেত্র বযতীত অনয ক্ষকানও বযবাএেক এক্রোকারপর জনয
টি.িইচ.িইচ. এি.এ-র নাম বযবার কররত পাররব না।
(4)কএমলন িরজে টি.িইচ.িইচ.এি.এ-র কএমলন িরজে এারব তাাঁতবস্ত্র িবং স্তকারু এলল্প ামগ্রী এবক্ররের
কাজ ম্পািন কররব িবং টি.িইচ.িইচ.এি.এ-র পরে ক রকারী, আিা রকারী ও ক্ষবরকারী ংস্থার
কাছ ক্ষথরক তাাঁতবস্ত্র িবং স্তকারু এলল্প ামগ্রী রবরারর অিোর/বরাত এনরত পাররব।
(5)কএমলন িরজে টি.িইচ.িইচ.এি.এ-র পরে িেতা ও অএভজ্ঞতার এনএররে বড় িররনর পণয রবরারর
অিোক্ষরর জনয ক্ষেত্র ততরী কররব। কএমলন িরজে টি.িইচ.িইচ.এি.এ-ক্ষক পরণযর িাম ির, রবরারর মে
এনিোরণ ও অিোর ারপরে অএগ্ররমর পএরমাণ ইতযাএি চূ ড়ান্ত করার এবরে অবএত কররব।
(6)কএমলন িরজেরক টি.িইচ.িইচ.এি.এ-র পরে ক রকারী, আিা রকারী ও ক্ষবরকারী ংস্থার কাছ
ক্ষথরক তাাঁতবস্ত্র িবং স্তকারু এলল্প ামগ্রী রবরারর অিোর/বরাত ক্ষনওোর জনয টি. িইচ. িইচ. এি. এ
কএমলন িরজেরির স্বীকৃ এত স্বরূপ িকটি লংাপত্র প্ৰিান কররব।
(7)কএমলন িরজে টি.িইচ.িইচ.এি.এ-ক্ষক বেিা িরজরের বযবা ক্ষেরত্র তাাঁত বস্ত্র িবং স্ত কারুএলল্প পণয
গুএর চাএিা িবং এবপণরনর প্ৰবণতা ম্পরকে ভারাভারব অবএত কররব িবং ক্ষকান পণয রবরারর বরাত
গ্ররনর পূরবে টি.িইচ.িইচ. এি. এ ক্ষথরক পণযগুএর িাম এনিোএরত করা  রবরারর মে
এনএিতকররণর পরর ক্ষটি চূ ড়ান্ত কররত রব।
(8)কএমলন িরজে ক্ষকান ক্ষবরকারী ংস্া/বযএির ক্ষেরত্র পণয রবরারর অিোর চূ ড়ান্ত করার পরর,অিোর
করা পণয ামগ্রীর ক্ষমাট মূরযর ৫০% টাকা অএগ্রম ক্ষনরব। পরবতীরত বাকী ৫০% টাকা পণয রবরারর
আরগ আিাে কররত রব।রকারী ংস্থার ক্ষেরত্র কএমলন িরজেরক যথাযথ মরের মরিয
অথে প্ৰিারনর
এবেটি এনএিত কররত রব।
(9)টি. িইচ .িইচ. এি. এ কতৃে ক পণয রবরারর অিোররর এনিেতা ও অিোররর ক্ষমাট অথে মূরযর ৫০%
অএগ্রম অথে প্ৰাএির পর পণয রবরারর এবেটি কাযেকর করা রব।
(10)ক্ষবলী পএরমারণর পণয ামগ্রী রবরারর ক্ষেরত্র ক্ষমাট অথে প্ৰাএির পর কএমলন িরজেরক ক্ষমাট প্ৰাি
অরথের উপর কএমলন ক্ষিওো রব ,তরব প্ৰরিে কএমলরনর অনুপাত পারস্পএরক আরাচনার এভএিরত এনিোএরত
রব ।
(11)কএমলন িরজে কতৃে ক েুচরা এবক্ররের ক্ষেরত্র, এবক্রে করা পরণযর অথে প্ৰাএির পর পণয রবরা করা
রব িবং প্ৰএত মার কএমলন আর.টি.এজ.ি-ির মািযরম কএমলন ক্ষিওো রব িবং কএমলন পারস্পএরক
আরাচনার এভএিরত এনিোএরত রব ।
(12)কএমলন িরজে ংএিষ্ট িাকাে পণয রবরারর কাজ তিারএকর জনয িবং গ্রাকরির কাছ ক্ষথরক টি.
িইচ.িইচ.এি.এ-র পরে অথে ংগ্ররর িাএেরে থাকরব । আগরতা লররর অভযন্তরর পণয পএরবণ েরচ
কএমলন িরজে বন কররব। ক্ষজা/ াব এিএভলন পযোরে রবরারর ক্ষেরত্র পযাএকং িবং আ পএরবন
বযে টি.িইচ.িইচ.এি.এ বন কররব।
(13)বএিঃ রারজয পণয রবরারর ক্ষেরত্র (জাতীে স্তরর) পযাএকং ও পএরবন ংক্রান্ত এবরে টি.িইচ.িইচ
.এি.এ-র ারথ পরামলে ক্ররম কএমলন িরজে কতৃে ক পরণযর িাম চূ ড়ান্ত কররত রব িবং রবরাকৃ ত
পরণযর ক্ষমাট অথে প্ৰাএির পরর পণয রবরা করা রব lিরজে কএমলনরক আর.টি.এজ.িরর মািযরম ক্ষমাট
এবক্রেমূরযর উপর ২০% ারর কএমলন মাএক এভএিরত প্ৰিান করা রব
(14)টি.িইচ.িইচ.এি.এ ও গ্রারকর মরিয এচঠিপত্র আিান প্ৰিান কএমলরনর িরজরের মািযরম মএিত রব।
(15)কএমলন িরজেরক প্ৰএত মার এনিোএরত
পএরমারণর পণযাএি এবক্রে
কররত
রব ,যা পারস্পএরক
আাচনার মািযরম এনিোএরত রব l
অপর পৃষ্ঠা়ে দ্রষ্টবয
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(16)কএমলন িরজে ১(িক) বছররর জনয এনযুি করা রব িবং পরবতীরত
কাজ করমের ফতার
এভএিরত আরও িক বছররর জনয এনযুএিপরত্রর নরীকরণ করা ক্ষযরত পাররl
(17)পারস্পএরক চু এি এনএিত কররত কএমলন িরজে বযথে র ক্ষ ক্ষেরত্র, টি.িইচ.িইচ.এি.এ ১৫ এিরনর
ক্ষনাটিরল চু এি বাএত কররত পাররব।
(18)জাতীে, রাজয , ক্ষজা ও মকুমা স্তরর কএমলন িরজে রত র এনবন্ধন এফ ৫০,০০০ /-,২০,০০০/এবং ১০,০০০/-টাকা জমা এিরত রব িবং ক্ষমোি ক্ষলর ুি এবএন মু এনবন্ধন এফ ক্ষফরত ক্ষিওো রব।
(19)রারজযর মরিয ফ্র্যাঞ্চাইজ/ কএমলন িরজে স্ততাাঁতও স্তকারু এলল্প ামগ্রী এবপণরন ংএিষ্ট অঞ্চর টি.
িইচ.িইচ.এি.এ এবপণন ক্ষকরের বযবস্থা করর, ঐ এবপণন ক্ষকরের বাএযক ফযাএো/বাএযক জ্জার কাজ
টি.িইচ.িইচ.এি.এ. এনজ বযরে কররব৷ এনবোএচত ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্ষক এনরজর বযরে এবপণন ক্ষকরের/স্টরর
অভযন্তরীন জ্জার কাজ িবং এবিুযত্ এবরর েরচ বন কররত রব ৷
(20)এনবোএচত ফ্র্যাঞ্চাইজ/কএমলন িরজেরক ুরএেত আমানত এারব িকটি এনএিে ষ্ট পএরমাণ অথে
টি.িইচ.িইচ.এি.এ-ক্ষত জমা এিরত রব িবং টি.িইচ.িইচ.এি.এ ঐ আমানরতর এভএিরত ফ্র্যাঞ্চাইজ /কএমলন
িরজেরক এবক্রে ক্ষযাগয স্ততাাঁতও স্তকারু এলল্প ামগ্রী রবরা কররব।
(21)এনবোএচত ফ্র্যাঞ্চাইজ /কএমলন িরজে টি.িইচ.িইচ.এি.এ-র ব্র্যান্ড নারম পণযগুএর টযাগ মূরয
টি.িইচ.িইচ.এি.এ-র কযাল ক্ষমরমারত এবক্রে কররব িবং কযাল ক্ষমরমা টি.িইচ.িইচ.এি.এ রবরা কররব।
(22)এনবোএচত িরিাতারক িেকৃ ত স্থান পুররাপুএর বা আংএলকভারব অনয পেরক ভাড়া ক্ষিওো যারব না িবং
িই লতে াবী এিত র টি.িইচ.িইচ.এি.এ চু এি বাএত কররত পাররব।
(23)পণযামগ্রী এবক্রে ,রবরা ,প্ৰিলেন িবং পএরবরনর বযবস্থা িরজএি কতৃে ক কররত রব। কাউোরর
পণযামগ্রী পএরবরনর ক্ষকানও মযার জনয টি.িইচ.িইচ.এি.এ িােবদ্ধ থাকরব না।
(24) পণযামগ্রী মজুরির িােিাএেে িরজএির উপর নযস্ত থাকরব। টি.িইচ.িইচ.এি.এ পণয ামগ্রীর ক্ষকানও
প্ৰকার েে েএতর জনয িােী থাকরব না।
(25)প্ৰএত মার এবক্রে করা পণয ামগ্রীর বেরমাট এবক্রে মূরযর উপর ১০% াএভে  চাজে বারি বাকী অথে
ংএিষ্ট ংস্থাগুএ প্ৰএত মারর ক্ষলর টি.িইচ.িইচ.এি.এ-র বযাংক অযাকাউরে জমা এিরত রব।
(26)প্ৰএতমার এবক্রে ংক্রান্ত ম্পাএিত কারযের এভএিরত পযোরাচনা করা রব। এবক্রে ংক্রান্ত ম্পাএিত কারযের
এবরিরণর পরর আরও পণয রবরা করা রব, তরব তা জমাকৃ ত আমানরতর পএরমারণর মরিয ীমাবদ্ধ থাকরব।
(27)এনবোএচত িরজএিক্ষক এনরজর েররচ এতন (3) মারর মরিয ক্ষয ক্ষকান পণয ামগ্রী এবএনমে /ক্ষফরত
ক্ষিওো ক্ষিওো রব, ক্ষয গুএ িরজএি এবএক্র কররত পাররছনা।তরব ক্ষফরত পণযগুএ ভা অবস্থাে অবলযই
থাকরত রব।
(28)ক্ষগাএি/ংস্থাগুএর এনবোচরনর ক্ষেরত্র কারজর অএভজ্ঞতার এববরণী, আএথেক াবএিতা যাচাই করা 
বযএিগত াোত্কাররর মািযরম িকটি কএমটি কতৃে ক এনবোচন করা রব িবং এনবোচরনর জনয াোত্কাররর
তাএরে এনএিে ষ্ট মরে জানারনা রব।
(29)বাছাই প্ৰএক্রো চূ ড়ান্ত ওোর পরর টি.িইচ.িইচ.এি.এ-র ারথ চু এি কাযে ম্পািন করা রব।
শ্রী ত্রপ.এ.চাকমা,টি.ত্রস.এস,এস.এস.ত্রজ.
মযারনএজং িাইররক্টর
ত্রিপুরা হ্যান্ডুম এন্ড হ্যাত্রন্ডক্রাফটস ডেভাপমমন্ট
কমপপ ামরলন ত্রত্রমমটে,
িম.এব.এব.রনী,ক্ষজই ক্ষরাি,
আগরতা,এিপুরা।

